ZAPROSZENIE Nr 33/2018
do złożenia oferty na zamówienie o wartości poniżej 30 000 euro
Gmina Bałtów zaprasza do złożenia oferty na zakup wraz dostawą pomocy dydaktycznych
oraz przeprowadzenia szkolenia na temat użytkowania pomocy dydaktycznych w ramach
realizacji projektu pn. „Pracownia edukacyjna w szkole podstawowej – Czyste
powietrze, woda, gleba oraz odnawialne źródła energii”.
1. Zamówienie obejmuje:
Przedmiotem zamówienia jest zakup wraz dostawą pomocy dydaktycznych oraz
przeprowadzenia szkolenia 2 nauczycieli na temat użytkowania zakupionych pomocy
dydaktycznych w ramach realizacji projektu pn. „Pracownia edukacyjna w szkole
podstawowej – Czyste powietrze, woda, gleba oraz odnawialne źródła energii”.
Miejsce dostawy: Szkoła Podstawowa w Bałtowie, Bałtów 43, 27-423 Bałtów,
Wykaz zamawianych pomocy dydaktycznych został szczegółowo opisany w Załączniku nr 2
do niniejszego Zaproszenia.
2. Wykonawca, który powołuje się na rozwiązania równoważne opisywanym przez
Zamawiającego, jest obowiązany wskazać, że oferowane przez niego dostawy, usługi
spełniają wymagania określone przez Zamawiającego.
a) wykazanie równoważności powinno mieć miejsce na etapie składania ofert. Na
Wykonawcy oferującym dostawy, usługi równoważne spoczywa ciężar wykazania
równoważności składanej oferty,
b) ocena równoważności będzie dokonywana przez Zamawiającego na podstawie
przedstawionych przez Wykonawcę parametrów technicznych, potwierdzających
minimalne wymagania określone przez Zamawiającego na zasadzie spełnia/nie
spełnia.
Wszystkie pomoce dydaktyczne powinny posiadać wymagane instrukcje, atesty i certyfikaty
oraz deklaracje zgodności dopuszczające do stosowania.
Wymagany przez Zamawiającego okres gwarancji na dostarczoną pomoce dydaktyczne
zgodnie z gwarancją producenta.
3. Wymagany czas wykonania zadania: 24.08.2018r.
4. Kryterium wyboru:
Cena - 100%
5. Miejsca i terminy:
Oferty z ceną brutto złożone na formularzu ofertowym Wykonawcy stanowiącym Załącznik
Nr 1 do niniejszego zaproszenia należy złożyć do Urzędu Gminy w Bałtowie do dnia
13.07.2018r. do godz. 10.00 w siedzibie Urzędu Gminy w Bałtowie, Bałtów 32, 27- 423
Bałtów, pokój nr 14 (sekretariat). Zamawiający dopuszcza możliwość przesłania oferty
faksem na nr 41) 264 13 03 lub pocztą elektroniczną na adres: gmina@gminabaltow.pl.
Szczegółowych informacji dotyczących zamówienia udziela Pani Agnieszka Różalska, pokój
nr 13, tel. 41) 2641314.
Dane w/s zamówienia oraz załączniki do niniejszego zaproszenia dostępne są na stronie
internetowej: www.gminabaltow.pl (zakładka: zamówienia publiczne).
Bałtów, dnia 05.07.2018r.
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